
 

 

ABSTRAK 

Hadi Mardiansyah : Pengaruh Implementasi Kebijakan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap 

Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kota Bekasi. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya implementasi 

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

yang dilaksanakan Disperindagkop Kota Bekasi. Hal tersebut terjadi karena masih 

kurangnya sumber daya aparatur yang mumpuni, kurangnya suatu motivasi dari 

sumber daya aparatur sebagai agen pelaksana kebijakan, kurangnya komitmen 

pegawai dalam menjalankan dan mensukseskannya, dan Intensitas komunikasi 

belum berjalan baik yang diterapkan implementator di Disperindagkop Kota 

Bekasi sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam 

kerjasamanya dengan instansi pemerintahan untuk mewujudkan kesuksesan 

kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan sangat mempengaruhi terhadap 

perluasan kesempatan kerja di Kota Bekasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dan untuk mengetahui perluasan kesempatan kerja serta untuk mengetahui 

pengaruh implementasi kebijakan Undang-Undang tersebut yang dilakukan Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi terhadap perluasan 

kesempatan kerja. 

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Teori yang 

dikemukakan oleh George C. Edward III bahwa terdapat empat dimensi 

implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. (2) Teori yang dikemukakan oleh Thulus Tambunan bahwa kriteria 

perluasan kesempatan kerja yaitu tingginya permintaan dan penawaran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

metode pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan 

kuisioner yang disebar kepada 66 responden dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh. Dalam menganalisa data, penulis menggunaka skala Likert, 

rumus Koefisien Korelasi Pearson, Uji Regresi Linear Sederhana, dan Koefisien 

Determinasi, menggunakan program SPSS 20.0 

Hasil penelitian menunjukan berdasarkan hasil pengujian bahwa  pengaruh 

implementasi kebijakan UU No. 20 tahun 2008 terhadap perluasan kesempatan 

kerja sebesar 51,5%, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 


